Lichamelijke ingrepen bij dieren,

natuurlijk gedrag!
Ik ben niet zo van de konijnen, maar
meer van het pluimvee. Waarom? Het
konijn is één van de meest gemene en
egoïstische diersoorten op aarde. Dit zal
veel mensen die een lief knuffelkonijntje
in een hokje of ren hebben zitten, wel
vreemd in de oren klinken. Eenden,
ganzen en kippen zijn veel socialer.
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Een ram met een afgebeten penis.

Konijnen schakelen zwakkere soortgenoten uit
Even wat uitleg, een konijn heeft maar één doel in zijn of haar leven,
de soort konijnen zo sterk mogelijk in stand houden. Dit proberen ze
te verwezenlijken door zoveel mogelijk zwakkere soortgenoten uit te
sluiten van de voortplanting. Iets waar konijnen spreekwoordelijk
heel goed in zijn: “het is bij de konijnen af” of “ze planten zich voort
als konijnen” zijn bekende uitspraken. Waarom hebben konijnen
zoveel nakomelingen, vraagt u zich mogelijk af. Bij een massa
productie kan je goed en streng selecteren en dat doen konijnen. Hoe
gaat die selectie onderling, vraagt u zich misschien af. Schrik niet,
de rammen bijten elkaar de penis af, zodat de sterkste mannetjes in
de groep hun penis behouden en zich nog kunnen voortplanten. De
voedsters in een groep krabben de ruggen van de zwakkere dieren
Voedster met een opengekrabde rug.
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Het is voor een watervogel toch een g enot
om zo te kunnen leven. Ieder levend
wezen, ook de mens, wordt altijd wel een
beetje beperkt in zijn levensvrijheid.

Mijn zusje beet een stukje uit mijn oor tijdens het stoeien

.

open, zodat die geen paring toelaten en alleen de sterkste voedsters
nog jongen kunnen krijgen. Dit is natuurlijk gedrag bij konijnen.

Moederliefde is een konijn vreemd
Zijn konijnen kuddedieren? Nee, ze leven, om bovenstaande redenen, individueel in groepen. Voorbeeld, een voedster in het wild
die jongen krijgt maakt haar nest niet in haar eigen hol. Ze maakt
een stukje verderop een nieuw hol, zo breidt de groep of burcht zich
verder uit. De voedster maakt een nest van wol en werpt de jongen
daarin, twee of driemaal per dag bezoekt ze de jongen. Dit doet ze
niet omdat ze haar kinderen zo lief vindt, want moederliefde is een

Ze beschermen ze,
geven ze een veilige huisvesting,
waar de vijanden hen niet
kunnen belagen en ze krijgen
elke dag het beste eten.
konijn vreemd. Ze bezoekt de jongen om van de druk op haar tepels
af te komen, zijn ze zelfstandig en de melkgift is gestopt, dan worden
ze hetzelfde behandeld als de rest van de groep, om de zwakkere
dieren uit te schakelen.
Hobbyfokkers die gericht op bepaalde kwaliteiten van een konijn
fokken en selecteren weten dit al heel lang. Die houden hun dieren
heel natuurlijk, alleen in een hok, zoals een wild konijn 23 van de
24 uur ook leeft. Ze beschermen ze, geven ze een veilige huisvesting,
waar de vijanden hen niet kunnen belagen en elke dag het beste eten
krijgen. Zij nemen het selectieonderdeel op een humanere en nuttiger
manier over. Wat wil een konijn nog meer!

Leewieken mag niet, konijnen castreren wel!
Zo komen we op de wetgeving. Heeft de Partij voor de Dieren wel echt
zoveel op met het welzijn van dieren? Het is toch van de gekken dat
we niet meer mogen leewieken om pluimvee zo natuurlijk mogelijk te
kunnen huisvesten en konijnen moeten castreren of steriliseren om
ze samen te moeten houden.
Geleewiekte watervogels kunnen we in ruime open ruimtes met grote
waterpartijen houden, waar ze zich heerlijk hun natuurlijke gedrag
kunnen uitleven. Waar ze zich kunnen verschuilen, er naar hartenlust voortgeplant kan worden en voedsel ruim voorradig is. Door
alleen maar op jonge leeftijd een klein stukje van één vleugel te verwijderen. Iets waar, als je dit in de eerste levensweek doet, zelfs geen
druppel bloed vloeit. We mogen niet leewieken, maar wel konijnen
castreren en/of steriliseren om ze op een onnatuurlijke wijze te kunnen huisvesten. Ik vraag me af welke lichamelijke ingreep zwaarder
is en meer ingrijpt op het natuurlijk gedrag.

‹‹

Drie jongen Zwarte zwanen net (in 2017) geleewiekt, geen centje pijn.
Hun ouders zijn jaren geleden geleewiekt.
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